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HOTÃRÂREA NR. 34 
Din 30.07.2018 

 Privind rectificarea  bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti, modificarea listei 
obiectivelor de investitii, pe anul 2018 si validarea modificarilor bugetare stabilite prin 
Dispozitia primarului nr.66/11.06.2018 privind modificarea repartizarii pe trimestre a unor 
credite bugetare 
 

Consiliul Local al comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, întrunit în sedintã 
ordinarã, legal constituita  în data de 25.07.2018; 

-luand act de proiectul de hotãrâre propus de doamna Elena Girneata, primar,  si 
expunerea de motive care a stat la baza initierii acestuia; 

-vazand raportul Compartimentului financiar contabil înregistrat la nr.3763/          
17.07.2018 ; 

- văzând H.C.L. nr. 14/12.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local al 
comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea pe anul 2018; 

- vazand dispozitia primarului nr.66/11.06.2018 privind modificarea repartizarii pe 
trimestre a unor credite bugetare; 

- in conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2, art.49 alin.5, art.50, alin.1 si 2 lit.b 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completarile 
ulterioare; 

- in baza  art. 36, alin. 2, lit. b , alin. 4, lit. a  din Legea 215/2001 privind 
administratia publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

- in temeiul art. 45, alin.  2, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 
privind administratia publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare; 

 
H O T Ǎ R Ǎ Ş T E : 

 
Art. 1  Rectificarea bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti si modificarea listei 
obiectivelor de investitii pe anul 2018 conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2 Validarea modificarile bugetare  stabilite  prin Dispozitia primarului 
nr.66/11.06.2018 privind modificarea repartizarii pe trimestre a unor credite bugetare; 
 
Art.  3. Prevederile  prezentei hotãrâri vor fi duse la îndeplinire de  Primarul comunei 
Slobozia Ciorasti prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului si vor fi comunicate  persoanelor  interesate de secretarul 
comunei Slobozia Ciorasti. 
 

Preşedinte de şedinţã,                                               Contrasemneazã, 
  Consilier  local,                                                pt.    Secretar al comunei, 

          Toma Letitia                                                            Carmen Lupu 
 
 


